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 . دنع:ل بقل لبقتسلو هوضولا حال 3 عون اناهلف تال
 فنعم هاش امةءارقل (لبق مدل العب ه ارقلا

 9٠١ ”لصايزتم ل وصفلازث اوا ىف ىلَصسي تاوداروالا

 3 5 ءفاعبسن او ثلضانلث ناىعي اهلا ىف

 يسم ظ

 1 ”دويلعدا جولع هاقلي لضف ناو درتي أم

 وا ركب ناسيا
 , امتار مايا زعبصو ا ماتا زثلث ءارقي نال الن

 : وة هيعصاهتضش نوكيناظعالانكرلا
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 مولسو .يلغدللال صولا تن بأ تو ةررصقلاةذه تاتا ظ

 ' هريلاراةفووملاةديصقلاوظإن ا ءىور دقق... نوح هرعصر

 ْ نكت اف عض |طبا لاف طلخئيباصار اق هنا ةدربلابةرويرشسلا

 ٠ ١" ١) لافدللإإا م نشتال اسود عدا صولا دمؤ فيصل

 نافؤيب نم ةدذ تزف وفول ثيوعف راما هديبؤع يف
 .: ماسوزباربج كت نم اهلؤا”دبصق دشنت هذا عب

 ظ يدشن (ةوسمل هاو ةفادحاهتخا هربجلا نكمل ثروت

 . اه ةتيطعاف ناضل قي انيمؤهو لس بعدنا

 نا 1 ل 6 نم
 بو م“ 30 يا
 ا د 0 يو اال



 عصتسز هال كلين اجت اذوس ا يرفرف معجم

 »ل هاووه ىف اح ايذاحافشقاوأل اوعمسنال نانو 9

 ئتىدنغ اهل اقف ىاد اسزيزو ىلا ضم ا لوقي الاثاث خلاك هم اؤ##سسم

 ى تاس احلا بلط دزع برو هو ةلدربملاب نيّجض هتقول دمر :

 تقوم ديمة ةوسكو علا بنوكت دولاب تّتس اهلعل
 ىووشزاجم ةوسكد فضلا ةيمشوملسو بعمذلو وإلا 7

 ؛مزاولرك انين م دئاصق :ادبمؤ ندركي هاون هلعا هع

 نزفلاو دبا كره «ىع و واوشمالاو نارحا ةماعلا 5

 هم بخ ..ىلؤ الع هنم فرش م يظعديريمزول اذه قو باص خ يثكارخ 0

 ؤشتس خو ملسو يلع هللالجولا حيلم ىدنعامناةهيبلادل لاق ظ
 هللاءافؤرمل احوهو كرو هنيغزعارمضوو ذة درصفلا جرزخات



 ظ : ناو تيقن دز يتوج

 ريل هذه لالخ اف اياوحو دل اوس هنوورضاهب و اباَسو

 آلا اهءاودورسفنلاءاد ناببورزعتلا ف لوالا باوبا ةشاولع

 رمال ليضفتو تل لاهو يلع هدر ل صونلا تانضايدؤ
 تاز رس داسلا ةلاص اميرإؤ سم احلا ءقلخو هقلخو عارل

 شاعلا تاوزغو عساتلاجاوموونماشلا نقلا عباشلا

 مابا م تاجانللو جودمل العجاب ع
 كلاجر هش مرلا ٌئرصوبلا ريوس نيرو هللادبعوبا نيذلا فش
 رووا سوو 5
 ا 0 زارنكراج جن اريجملا م م اقم نم ََى وجات ا

 ا 2و ةلس ةرحبولاورجشارم عفا تلاد كوتا انيك ود 7
 0 2 4 0 0 ا 0 20 7 4 20
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 ديشلاءاجبلا عيل جنصرم جامو نيعل يقيل دزماوزعلو لا جرا

 اظنفل تحزم ىنرتتلاهضومبب اطذملا عضووهوو تاغنتلا تيدلافو

 لكرقني :ديغلاو باطلا ورلتكل كاسل لاقابد قر كتل

 اذا مزال انال كل ذو سالك زنا اتافنتلا وتس ورخألااررغم دحاو

 ويلا طن محا كلذ تور خأ ب ولساول بولت تن
 انه تافتلاللداراو يل ءافصالل اطاقيارعكاو مما لل لمضنتت

 هبط خا سفن ههنفنمدوجيظنل | نحب نيو هلل اتافنلال
 نا انلق ناو نيحر الارض هيلا بهااكالطصالال #

 كاامصال نافل باطن لا هع فرم رفيكلا ماه ماقملا ظ

 طرجوعلازم ةريصقلا هزه ٌناهلع د يجو جلول زهل نوكش

 لغافز ل عفتس نلعاف نلعمتسم نا عاف نلوفسس ام هؤازجا
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 رولات ننوه ني انه لخديو لاف نطعفشم
 ىلا |ًدنْؤ حمس ف ون ل ءمرصيف نلع اف نوكو كاسل
 نك زهفل عبادز دحوه وألا ايل, بق لخدبونلعاف
 - ليفلاضايفاخدبونلعتفمىلازقنيف نلعفتسؤ نوكيو
 وهورخا مالونكاسلاةدخوملا ءابلاو ةحوتتفم هرعملا اجلا

 يحلف زاعف وقتي نلوفتسو نيوكوئطلاو نبخلاعاقجا
 ”اصقنوسلا بطال ذ دنعىواسشو لاوس ار فكاموهيو نسمح
 عابطلاوعوشو.لاقسارق اموهو بق بخلاو لاطومظنلا
 ملو نيرا نيبو ت اموشو حل اموت هلامحا ةينسلا
 نأ فاحّزلام اسفر ئطلاو نما ونيعونلادحاب قتل

 فاح ماستامزلبخلاو دحاوهشومؤءزجاممقباسوهو

0-0 

 - مودرت



 ن اكاه فاخلاو نيوضوم و زجل م عقو ابوهو جو دزملا ا

 كل قب ناو ةنوبخابلكةديصقلاهذهدازجاو ببتسلاناثؤ
 ١ «ضوللع:علاطع كيلو فزيت ماقلاذه ق يق و

 ثجحزم نالعتسدورجلاوراجلاوريقتلل مارزفتسالا ره
 نأ يدوت فوزي ءافو طوع لان اضمردصمرككتلاو
 ىلع دارلاو ناربجلل :فصرَتس ف ظرسىذب ناريج كركذت

 فاضموذو ءاسو دنا ؤيمربدقت وز ىذنوضومو

 ضامرودارحو ءلوعشم امدو بطاخضامزعد تجبزهو مسي

 [ةيواعمدل فص :زوئاو رحب اوتم ملقم يضرت »رتتسمءلعاف

 نيبورحانارجش را نزال وقل صاحو تحزم قأعتم
 ظ ىمد تطاخإ يق ىارسوذ وه ناك نينكاس نيّاغ



 قعد اجب بلا نزلو شالا تل يطا : 0 31 2

 37 اًرمسوأو ركون يلا اد ا ةيحالإأكع 3 4
 ضمواو ضمها ةىظاكو ”ديجلا قننأ مض نس ءاراشلاو و ع

 ةزعفباكيوطاو باول قدربم دحاو قربلاو انذط ملوح
 عدانال قربا نال اما ةبطجزم ىاؤاضمد يابو لج مسا ٍ 2

 ظ داراصدربجلا نيدلا الج ؤيشلاللا دير لاهو 2

 50 كا ةنيدطو ةكور سرق وه د ندوب ةنكما مذا و رظالا .
 0 ىتلاةنممالالا زير لارط انل انساؤو ضرع دبولااوقب
 ىنلازبوجحمدإللا ٌناحلا ةزاشلاةنيدملاو ةلعرم نيو نوكك
 ظ كول مية ادور بعدنا
 0 امونلانانإنيسي ب نولصاولا ل نذلا
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 لخدا ةعيقحملالا ماقملاةيهف ملا تاكا معو لجال نوبورحم

 قلد فراعلا اذ ديس ريم لهو كا رملإب نيف اعلا دنعوفط

ا ةلسلسرصاولا فيرطلال اوحا ناو وتلا ةقيقحلاو
 ف

 نزعت الي كلا ءاقلا دبع نشيعا فر لارطفلا
 :زملا صو هواربخ اًنعاتكمرل ازحعد؟رجغادوع خيشلا

 . دنس عدم ةدمضملا ا درب ماتللالمو سلملي ع

 : ١نيباته توقوابئا وطقشم ما نسل عيناوصماثألا ٠

كال نسدوملا نيب عفت امناو”ز تملا ها فالذي ئيتلوجلا
 ان“ 

 شيف ارم مااديذ ترضالصتملام ف لوغت
: 

 كدنع ماك دزع درا ىطقنملا ماؤوورمم ماك دنع ليزا

او بارضالا نوكيا م رفتسالا ةرره عمد هع هو ورع ظ
 رفشنال



 م َ ١
 37 يول

 ل 1

 7 م”

 يا ١ !؛ 0 هيما |

 - شلالاطباالؤ اثلالا لوألا ببسي لاقتنالا نه برض ال اوعبو
 كروب بسال رككتلا كل ف ديدشملا كه اجيب سا هرمون والا
 «اقيرملع اذ راو ضامإوف تيه قربلاناومو عّرلا بوبه
 ىةرورملل صو .اولتل ميلا فاضم ةوظاكو تبر: قلعتم

 امتاوواق رول ملاح ءاياظلا وو مداع اذ قربلاو ضام وذ ضموا ظ

 بيس ورا وو قلم عطا ءايطل نيالا ب 1 ِ
 ةديجرم 1 رااروهما نردجركذ ديوهله ديدسلا ثلءا

 . قفلت اثإلا كبل 5 نيبو. يحرم ايظا دامب 4
»6 

 يحج 12 »

 ميسا او قات انوع اتمهود امنا م ظ 2 سَ

0 00 

 كلذ نوكتركما نارا ضرر ضاوي دلو يأ

 ظ عتماؤعب افك مم وخسر نلف ماب اموات 0

 ا 1



 نيؤنورا ودم ارمفتساام فوز املا باوج افلا < سبحتي خب
 هوت ىا سقت ريش: قسم فرظدو اور اهل هدتبم عند تع ذ
 ةلجلاو بط حض امر وف تلقو طرقلا فرح ناو كينبعل ثداح

 امون (توهو وهلا لوقم بط اخيرما ديت افضكاو ةيظرش
 هدفت نينئزعلاعبصانزحؤ يذلا نيلاو نامازجؤشم
 انو ءاهلارع (وشتما اعدل كلوق د ضيم اه كينيعل رضع أم

 ضان تما طرت عد تلق نا هربخ ك بلل *دتبم تدرك
 لاح ةيطشلا ةلاجلاو دوش دارج موري عداضم نما لوم
 لاق رعا باحر ا اماه كيلقل ندحامو هت .علقز»
 شرح ىف يحلم كداحب يوك يركلا ناز علل ص احو قفتسا

 رف ءامو امر عومد لاس ءاهيلازءاحنتما اهبل تلق نأ كنيع
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 ادن لا نا اهيل اكنح مول

 نينعلا ومد نزايسسم ليف كتبا قيفم نك تلق نا كبلقل م 3 : 1

 رد مب كلا نادهثي بلقلاربغوإ ول
 هيض اياك ان ىلا 11 - !!سحأ هببضلا - 9

 يينلاو ومالا بصي ةناك يدرب ت فارس لطم

 مالا جيلا م ارفتسالإاعتشمو ٍبيدموا عرمضملاوزئاَسلا
 ويل احس انا بح ماد عكا ظننا قش املإ شيال

 كعاؤَصلا عراضم] عن بسحرلق قارتح او هىمد نالرسسر بسب

 07 و اهربخ تك و ناوهسا ب بحل

 مين عمدا وصوم قش يلا قام يضم و منكتل ف

 ليون لعزل مرطصمو صلال عجادرضلاو قوم

 الو نال علازماع اجو هنم م طضم بلقوا وصوم



 هنتاي اكلر بوك اقع كراىلا

 7 م 'كيوهجا الو ازطلتبن ا دل وتس | عدي قرات لقد ْ

 5 وعم ول اوم تلو لاطولع امد قر

 7 ( ةفاضتفجر ذل رمق بام الطلاو بصلاؤعج :قاحلوة ل
 . دريت عزل نابلاررسوجمرسكلاب تقراور يكسر ا

 مياانمونزطذملا ىف لرعل امو مالو لل سا نيدتق محلا
 دوجوم وهلا ”الوإ وا هريش دوجول نثل مانسارلعل دن شرحالو

 روف ؤرتدلو ل دلاو 7 دارا ملا" قلرا عنشمال

 ظ ةاباوج جهاد رتل أمتع 100ج

 باج لقطع اولإو ,قأوتهركأل بط ةيرطامز هذ تقلا

 در ءاعمدبصنرل كيف دوجومّييل الو حلاصاحد
 تبة



 ظ 35 0 70 ظ
10 0 25 
 - نانوك نذل احا ن 0-55 امو ئب !بوب ار ادا م 1 ا

 تادحالارايدرا ولع تيكا كالو عملو مسنكماؤي 35 0 اواص تنكماز © 46:

 ترهل املا يجو مداوبد يركب كمؤنبهتإمو

 : م نب تبوني سوس 0

 1 2057 ملا ناي دغ جحب ل ا د 3

 3 5-0 2-1 اورلاجإح حلاو ماقنسالا معسل انو مومرتلاعمدلإب 27 5 0 0# 5 3

 اننو)اؤاولا نوكسو :ئيسلامطو تت 0 - هول | كسو: ,تلاوضو مالو نيسمل ارم ب 0
 بجو عل ) دلاتّلداذاى فوزه طنا اريل يضع 36

 داوبتس للوازم وتلاراكلا ماوفتسالا نيكون نمور -

 . وضرر موفر مؤكد 0-20



 ادي

 ةيردصماصوركتت فرط دوب وف مالا نيونتلاو ءلوعقم ابحر

 كيلع عايشالاب كقن يال يضلاو واونم رم امر مذ تدهش
 مقاضاة وسل, لا نام وحلاو كشاف لودعو ٍ روت وص

 ةلادالا تلد اذ |ئيعملارص حو ين ايرب هدعب ًامىلا لودع ظنا

 - | ظيوم دئعادتعداوبتشاو بيت ايظضابح كرام
 506. نيلعلاةدهشمعباديدش اباته كيتاجن ب دست
 ا.  اناعتم يتق مقشلا ىلاخلاو عملا [هدح يول كا
 58 دضق| عمو بكد اضياوان دوههش جرجوع تدر دقام كنال

 رطل كودو وع كيو كَباهتاؤؤ يزل
 الم دماو تهل ةجرم نزعل د جول عنأو دار ديرو
 سارملاو حولا فص همز الدو ؤ وضل نضلاو دل ن.ارح



 وهو نؤيلاو "لور نئيعلا تف نعلاوضصالا دولا بلاعب
 علا ويطملا يشتودسقلا ودمر ناصخا لوين
 و وفضلا رابربلاب ضلارم امش مدلاب عملا جازمال
 رلاواشم در لووعم نئطحيو لعافدججولازضأمزعف كرا
 طع و ئيطخ بخ طع انضو تدرب ع طع :لهياد
 قلوس كيد اننضطو طخ ةفصرا و ملا شو ريب

 ردم ثددو قل سبيلاوإو رابرل اوه ؤطش دوري معلاوسنثإب 1
 نيكي علا صادوراب لالش انضلاو ولا رش نئبطغلا اذ مب 4 4

 سولار اكرر امدوبو ئلدغ دارة رود سدا ذركتت أ 5 ا
 ,ينرب كيةحجوع وبلا م ٍجؤضو هاهي طخ ن زخاوهو ظ
 ترئااهروبؤعلو ميما مووالعأ رص

006 



 هى
453 

 هيام  ةشانلادودخلا قفص هدحا كيدجوع عونشاك نيرما دجولا
 بير 3 7 5 3 َ ٠

 هيب مي ديريشلا» امهشاكلا عومرلاثباامؤ : حم تاء انضلا
 1 كباب وبدلا تبرصف هرج اهني راتضتارم

 ةنوا
 دهيم 8

 .٠ * اًبحبطادحلا نوكض شكلا انو كاد بحومب يلا رضاقر كك دقو

 عيا نم مط كرسي هلا قف تلا راما يبكي

 نحب هاوهاو لأب ضيطلا للأب الا ضر 7 04

 بلو صعسو ولئول بز حب عيد راو وقود نح

 ةندلام فاول اوحالا نياق لالدتسالا اتش تبئاؤيعب ٌقدصترعن

 2555 اممم تَعَولاهَواةةوملا هيضق نزح ار ويشو

 لاووا ”لوصومارهىلا فاضم وهو ل عاف طرف امون رت

 نسل وجاروهو هاوهاعا ذوذ حلولا وركتنل ةعبص عزام

 رسل ؛ارو مطولا جارملش اف يؤرترتسم او رط ابزغم عقدا



 قلعتما الاد ضاعن لوعفم تاذللاو هرج ضع ءادشبم بححلا»
 لابخرلاب تاون نعل رصاعو ب ل 0 8

00 0 
 تازللارزي حلاو حولا ةزلوب تنكدادجولاوفزريرساف هنج :جارمأ 1 30 2
 مئتسا سدى اها لوضولا م دعت تيرجزم ملالا بسب تحلم 2 .

 قاوم خا طا لهل اس نال 7
 د ل 0

 د 5 ظ ةرزغ و !روسمرزملا» ملقم 92 ارو »كلم و "رالف ى

 وكوئاضزد اوناماوت عادا رجل او برعلإ "ل ربق نعل عب 2 53
 : عال ءايولرب رش لا عيرس م ايضاو اب انحلا رطل فضح ليك. 3 2

 و ظ
 قرزولاو الب قاع لولا ورز ود بوصص وادم ىدانم 1
 *2مر,»ر د ت 58 كل ي ٠ هن < سا 5-2 هى

 نرد ةرزوم بق اىاد دقت زود لووعم ةرزومو لويؤلا هقص

 قره نانغصامهالكول اه لاح كيلو وادب قزوتمد
4 

 اكر زوم



 وص وم ثيم زل ةرذومر قو كبل ههسوتس م ةرواصار زوم

 قلو زمور رولا دبش بسلا ذو زرزوم نسيلا ماخلق هربخ فرلاو

 ا يووم لوف ساره كيلاب

 اع“ نوككر د يدشلاٍس لاو ول نماب كك َرصاع احواه ءازج
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 رهلارصاحو هيض كلو دهس وو يف ان اموا لوؤلا لوقمرضاخيرعا

 الو ةئاطنالع تا تن هناوضأم كير يخل فب كرم
 كلو هوبا كلذكتاك اذامانليإ اننتجاوم اوالا] اشم

 كفارشرثمروت ن د لاقومقتسا كليفر و يبقا اف واوقشسا
 - بادتجاوماوالال انتمالارعاتبب ان نىاوقتسادبل امجانو

 . ةصنلا قو لعمل نيدطزم دوصقلانآاعاوهانما



 نووي صان ح بيع ني تينا عج ماشا
 ةرفكبؤندؤ ةقباماو غرك ماذلا نال دخت ككل رز
 قليوب ديونؤ دضب سأل لخبر هر يملي هيطر لثمن وكف ةريتيلزمروعشمرسملر
 ىزننكورانؤالمراذختسال كر داو دؤبإل ؤنالوح لد قسم اص

 براشتو زا زتاهو ى ازلالثم < قسسفلاولا نهرظنب اننا مز ىدص
 اىذدجترالاشنالا هذه نولول حربصل ملوي لكو جلا

 ١ لوخنسالريل | زاومينوا ف ورعأ اددحا اومااذإ |وء واصلا نكت

 ىناننولفب كلو الضار هنا ئاعد اع جلا رمعوتر

 هادو مرجلاوند بلال تلال يقلاررمبوون
 نيف جنو سيرا بحو ماسملابنظلاؤسو هميخلاودسح او
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 .راعلاو ايلوالاسسورظحافلا مالك بذكر نسل وعى رعبا

 انامزرالضف عقياما كو مادالار عمزم ب ءا وبل كل عازل

 دلال ذهرشب نورين رهو إب فكاؤإب تارا مازما رسم
 . بلسوموف اخيالت"فاطقلا تري عار ربة دب ايفا ةوعجي د

 اسرتمل ارماز الهر محق اسافلا تاراجلا ارداظمو نابل

 كداب عيل يؤرماو طخين نا تارك ءاوي وذو
 الزج اتقيربكل ولالا نورت ولكل اوما نيام
 5-5 جلابيالزا ااه انلاوغ صو نول الامولعتانا

 / تيار لابي: ويئسلاو ةدوعزمو:ثتفلاوا ةيدؤئم نال ةرشلإ

 الاشوانيم هتافتلامبتيجيو انرلاو يهل اوتنشادلاماصلأملا
 جو رسفن )كيو: دارج أ مدجار قو ةررشسلاو يما هيأت



 كاك تتندت يوديانت كولو

 ١ أع جي ذكهو نياك ردحاوع عيجقالا عت
 ْ ع < قطع امونة وخذ دايعلجإل طغت اة ايدل زم غلف دعب
 ع -: ويت باتل داضونولل لفل 5 ودل ايمو قنإاريثكو ارثكو دداع
 كنا. ادار ننال نفت ناني
 ناوانتادابمؤانعودنخ مدعوابروصتو 0 دوا علففزم

 اصرار روبإب احلا اوشس
 "لسع انتيوانو نلامعا تانرتسول ع انرارصال انراففتساو

 نيلسلائاسواندحانيرقملاةدابعتموجرتيلل سفن
 0 وو اناقحانلو مقتملا كطرصفلا ا 04 1
 ايان تبون ارك 2 د دونالد لاق 3 دابا كتجزماشر ريق 3 5

 بقانفلاو دازلابلطدوزتل ليل ف اصاهلو ل ٠

 و



 ةلوابورفظزمقؤ .لبف اما عفطع نملك ضام رهف تددورتالو

 قضووفرصاملو تدور عؤطت هلا ؤنم فرصا وقم
 لفاونا اد از تبدط اموؤمللصاورصا مل اعط غر يكمل
 و ةولصلا ضو لغ ره وصدر تبصتقاو تول بقر فسلل

 هةفمونلا اككشملاولا قنا بيرس تلصواف مايضل رفرف
 قجاواونل ا لا ب شتي ىدبعل ازبال ىورشملا ثدهل و ءاجح

 فو ممل سالب وأ رجدو (ىيسرل تنكءبحا ا ذاف هبحا

 , ال ةىظعورصم ىارع شم اةنه تووورشطم ىو

 تاصايد نايبووشنؤاقلا» بايلاو مرسل والا بابلإم 2

 ل مشلح ماشي ب كيااففارع سالصونبا
 2 فظل ولا وم رشا 0000

 م 3 6
7 

 مم 9 ديك 4

 1 يرو 0
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 ةباىنو عونلا كرت هوئارحاوزييللا مالظو ضرما ”فيطلا ةنسملاو

 يلا ولو عجول ةءاشرطلاوا,رعجه ديانكهتمركلا نويل
 لوكا وصوم لووقم دس ل هلا زفامز وف تلظ ( فش
 لف كيش ملوعقممزظلإو .”هلا عجاد يضرفتسملعاؤ نام
 7 لرصد لاح ندوزم لوعتمرّصضلاولعأو هاعرق ضام
 27 رالف زامل يحا ىئدلا رملي همر اصلا اةفرط دكر

 ٠ مّيبرم عفنراودرفولع عمتاعاط عب .اودان م ايقلاو تاجاضو . ْ

 0 2 ادامرو تمرؤبو تعج يح ,مدورولاود الو امال

 2 كبور مرذتام كلم غرَواذه قل اربع مودع سيمو

 انما هاورادوكسا دبع نوكاالذال ارنا
 ل ةولابجؤوشس# اعلا ؤيبكلههنل وص دلاكركأ

 7 لا



 تك َوطو اقحأ حسبه لاقفتب 'افلا اينذلاو

 #0 ولاة رضاك قوغم ينك راي
 00 1 " قارا والو مسار اظكأو ل اوطو عالتيالا

 ل ددكرفامروف دش عرايا وشو مدالا عجن يزتفب مدالاو بقت ١

 1 0 بر لماع دبامنلاوا عجم دعاف وتناول
 2 لش عوطعطام ود ىولوو دس لوعشم هن شحا شب قاتم

 فة مووط اون كيا زاضم راها وط فظن
 ىلا ياه ددوصونلا مقلط ترتر انعم رماح هادو مدالاو (ييتنك

 باف ذأ وضحا ةراج بد وبلا شزم انعم دش
 هدهرلاركل عرجلا هلال وف لل ئمدإارص هداج ةموعنلا

 ”ةنالفحو لهقد ويل هدلمبو عيل شو ةقنلا مزج



 ىايلاّر جر يلع باقل ىلع انالوم :هالعلا لقرب اجرت كال اهاور

 اوك ةاوصمملا لوسر تئجح اق نع همبرجر شااؤهلسم هاؤرو
 ءاضعد هنطمرص ع دقو رري رباوصا ساسل اجا ند واموب

 انزيم اكسلتم رحل نيل لذاجانالوم لقت عويشا»ول قف
 اطواق د طض ال قرايتخا لولعسسازص هزل

 م الاماره نع بيب شابه هثد يو

 و وفا او: ةرلائيلل كولا ذا ةلعافملاوةبلاطملا ةدورملا ل, :ج>

 موشو عافبز لما و مث مجم 0 7سم اهبزالادبدش ىارش معا ىلاوعل اىامت الارجح سلا 2 ]

 يانا وجار تساهل ئامز ضن دوارو ءنسواؤعب * 2.1
 لاجل تفصل لبقام ع طخ جلول ت دواط عاف لابجلاد 3

 ءاهلاو تدوارب ىلعتجمنفد رفض م اح به ريل 77

 قاصم

- 



 نماذل املا سققحت اذاكامز للافلام هيلا ادديل| فاّضم

 مادام ونامل عجار لع و ءْيرمسملاو اسره ارا لرجل
 هريدؤن فورم فوصومو ثلا لوعشم امياو لوال الوومم مهلا

 ةفلارو نوح الصاحؤ اوامر شو ديكأ دلل ةرسازامو رمش اما

 ةماعدمااوص غن بهؤر ةنئاكل لولا اهلا ملل
 (رامبااعافترالابجلا و اعمسباوصونلاراذ شيش اهرنس دخاُيل

 كلااوقيررما نال اقبل ئاريجْن ا ثددحمذَح اًنهاذهو يلع
 قزمأو تنكامءكعس نوُكيو بهن داره هذه عخأ ناحل

 ءالامالم لامو ءاراجالم راد ايندلا نا ئارمجاب لاقمت 5

 تاثلالوفلابهنا!ءلسرت لئارجل اق للفغالر رود قد

 هريغو ءافشلابجاصوب ىلا نزلا ل راح نيل لوميا



 هرارتخاوإس دال هردجزو يك عهداوص الا لاكنببام

 ظ سامع دهني قرار اماداشا لولا دنع جودمن ززففلا

 .ةدارعاوب ةرهزت تلو قي ثلا ن محال قيال 2 ع
 هيدا.

 7 رضوا ندري دعارلا م السا ورضا 0 5

 هوك ليصملاو دوصغ عر صولا و باعني عصرعتو حامل تدش ّ ياكن ص ص

 ىئامروف تذكا اعمار ء وت باكسراز هانت هلبعؤ اى هنإ

 ب ,دارصزلا وجار ميلا قاصم ء اهيلاو رأوعشم هرهر لبق امإعرفطع

 نطل تن هاف رووا جلول عجادري ماو تذكا قلعس اذ
 وعلا جار «زتسم لوا فس رسال ناسا ةرورا وبلا
 قانتسااهييخوارمسا عموهو ناربخ ل اورو الب قاعتس صم
 لاّف) سجل وذ هددقر تركض يك" هحاىلل ةزش لوقيولنا ناك ايس

 ل

 ماب



 ىلا لصاحو مارش طعب دونمو تدلل ياتو ل رووا
 دل هوما نيمو ول ةياشل جام تكسو

 3 صليل اسنالا ةفصصوت تلا ةيصعلا لع بلغتال ةج اول ةدش

 3 مزن جرصخ نيدو وصعم ا هلال دابغولع ”حاولل ةرش راع م دع مالو

 58 لقت يعلن جلب فوط ؤم ياس

 3 لول هنو موو حابس |وشدت فيكَ

 اهارتلا بقال اوما ءانرل نسون دالاشينات انلا عميل

 ارقاصلإ لع مدانرتفا| الد تيدحو دوخاس ىناذلاءارصملاو

 هللا لاءلاال يوك رش علا غاوق وع ىاذ دق ناكو ةئيطاللا

 ىئتلاسا الاقف جلف ناد وص وحب يتبدل اسف هدلا لوسر روع

 ىنيسلدرتكء اور كدقلخامدعالولو كا تذشد قف وج

0 
0 : 

 يمت"

( 



 رمزا واسم يكمل اولخدق هر شبل اوبا ماسلا بلغ مدار
 ىيقلاثرجلااملو كا ةرمظمراهيذلاو لاو رتلاورمل اره سو
 رو ام أ ]أ اوسيف كالوالا نقلخ امل كالول غلا
 هقلوتم اينزلالا ءراضم ونود دون وعم مايفشسالا بك
 ءانقلاو :لع انشا الوأو لإ قاضم ل وضوم نمورئاو ةددرضو

 .جوغملو سلا جادريلاو ذوذعع هريخاثتم نر
 ٠ قلتم دعلار لوونيرلإ اسوا لع اذ ايندل اول عافلل | يم يم ]وف

 . يل انرللاوعرتالؤعلارصاحوالول باوجةلملاو رتل
 ريظترل دوجوموح الولى دلا ملغ هللا | مولا رورض

 + تافضا| لتي مري نانتبودوجدلا ل عيلمابسذلا يشر
 نيشيولاو ئيبقدنلاو ئينوكل ديس رع وه تاداعلل ةقرافلا هد م يكرر 58
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 موجب تيوح - 0

 ا انناض ل
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 دما تسكوزلاىاةفل اهلا دع فص نمو بع

 وفم روع جنك ورشالا يل فثلاو ةرخألاو ايشدلا نينوكلو

 ديسو :م مل ادور و روعوشىا فوز < د تس ريخ

 ىلهنيفيؤلا ف طغو يدرفلام لاح بز مو روعة فص

 "بأي علمافبؤ جرلل ناهالمرماحلا ف طع بانم يقفل
 1 لهارسسرىم وهرتدءاع تزن رلا مودم اعلا

 3 ها اكئشيؤل اوزجاهرش الادسو: ةسضلالاو اناا

 3 لحازافوع اننارمالا سس لوفي اهناث هفصوو ردو

 دانا رزع اغا عيل و اهتمال لوبا

 (وقدصا نعم أو ةديرمل عوفرموا ةؤننلار لو هن عب وار

 نليملل ءافلاومل ةفصوماذناو ىرخا :فصرمالاور م ةفصانسب



 ال نقاوزناب لت لوف ءالربخوصسراوال مسا عوف دحا

 3 ٠

 ىلإ ِ /

 جد ىل

0 
0 ١ 

0 
1 
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 ئدالوريوشلا عايشإو رباب قلعتم هضووإوقلا لا ناضم
 وهسبالابلاو اتشاىذلا حودمل املا لصاحو الغ طغع

 نابربخيو اننبن دوم وهو ءايفصالا ن ومع عوم د فؤل ترج
 قدصا قلم دحاالؤ كيلا برملاو فوم انمي متمنلا ين

 .قحاتااو ىلم لوفؤتاو لطارل ويف اال وفؤ دنم
0 553 

 شرا االول وجر ذبل اوه

 3 مزروع زيؤعا» يربح وجال
 1 0 نبرحارالا اوباسحل مجم : وا قع تاعافش ممل الص

 - . دتشاراتلا ويقسم ةبئاثلاو :ئقلا موي ىفوقول لول
 هتصارر الصفا الزل ةاجاب از

“4 



 «هرشب بف زخدرهالاو رختاعومل اولاده

 ليفت اهيل لع و سارلامإوعشم ىافس

 8 © "هالو ليلا واشموهو وتب ولعتم لوهران

 5 حيد ازعل صادرة فص لا خذ قو لوني ةفص

 2 دابا الناتو رافا
00 

 2 ا .. بحاصننأب حورملاؤصواطو تلا ءرب اوظار ةف

 0 ل رقع ال ا

2 
2-8 

 ع اليسر نوم ناني 23 57 اوتشتلاوزغلا
 و هنااا بيعت يع هدلاصوبلا اعد .*يىدارصاحو عاطتنالاماصق

 انوكرسصس مولع هدا صر نوكس اسم اف مالسنالاوهو ذيول



01 

 ل,

 4 نكوداصلاك لاشلا الاه |طقسريغ بس ىاقشبو حب 3 0
 رامالاوع نوتيلا ةمحافشب و تس نم نرككتمرتمدلل 1 1

 قلنا باول الواط مإلشلاو ةولمل امسلغ مانالا ديس: 7 : 8 بابل دهن 12

 ىلع وامل رع هاوار نايبؤوهوثلاثلابابلاث عر - 8
 ج

 متوفر موج او يلع داف يل قافوهلع لف 20 م ُق

 ةتوصلا نسجوفو نرلوكتو ةروصم اللا 700 تفي قاد
 وينو ماللاو هال ضد قالو ننال بس نتوء اضعال لادنعاو 4

 لون قأذ م فورا ملىاهوناري لو ةريلا لا صخخازم بلع
 هرئاربولو لووهم : وسبا وذل ل ىنلاطل مجار ديؤو نس هلعاف
 وول فطع مرككلو زاب انوه ؤو الل لاس طع

 صاح

 ظ ظ اريد وصيف هنا لاَ اقل تادشامكلا مج

3 

٠ 

 ع



مل) ع اينال مهن هنا بوبيؤارمام
 5 :يوم ةمو

 ْ 6 ديو عنو عز وزن علالاهلا :لل و واهريغو ةروصلا
 ١ 0 وعر نم مي كل الراحل قاب ايبالاراقيدلو ويد

 اناا دل نيافسوو نم اقام هل

 صن ارلإ طلوع ةعرلا مج مرلاوصملا فش اوراق ككاسملا

 سفن وتم دوريا راي وخر قام دن موك داق
 هش فص زار رريلع طع افشروا ازعل ةةمي ل اوشا زن

 هنلا لوسةبوسقل مالمو الئ از صم
 ملول م صرت افرطسامورىهرزما رس اسس ود يلع

 تيلاؤربلو هللة مدور مو طا "لكم نوزخا

 / نوقف ووتش مولع ناب دوصقلانا و نيبو دحالصيقم



 فاعوإ لك نموا جاو طقن ن نم ظد حد زع 3 2-6 ١ 4 ءءء 0

 14 لركن ةدحاو لفل اوططقنلا ةدحاو دطّقنلاو تباع 0

 : ح كارلا م (كارمو : كح مجرككلاو برغل ايرطررقذأ ب انكك ا

 ! "دا لبو عفطع نوذفاوو حرتلاورعلاوافتازيفورييدتاو 6
 زويقتلاووره د حربلاح لطقذزمو ل خام ظ دنع وفرط

 8 السلال ريالا عل اصاحو طق لع ضلع لي زم
 ” مهل نئاكمجمتنم ةياغدزع مومن هلازص بدل نوفق ١ و

 , لكلا و ظانرصخو وب ميما صدتوح تقر :لهك ةيكمل أ

 وع ةلطفنزلع تلاد هلكأب ل 9
 0 وخ انهو هراتخاهافطصا مسبح هاَفطصارش 3

 ظ . قطصاو يمس هاد ورتنانكوطمصادذلاذا غومينعسل سوق 3 5

 ' 2ك 2
 شا
3 



 قيم نؤطصاو اهب شرقريؤطصاو اشي ةنانكرم
 زحلالو مدا دلو ديس انا ممياعهملالصوبلا لاقو سم ءاور خاه

 نوتالا وس نف مالا شوب برماموزهالو دول اول يدب

 قش فاس لون زغالورضدالا هنعمل اًنوثاول
 يلو قلاذل ثرابلاو تجاه باو ىدمرتلاو دحا هاو رز الو

 وءربخ,دلص عه ءار ديمو ه انجيل ءافلاءناشالوو دوش

 ى كى طع :دروصو لوصرملارييدلاو ل عاف هان ومرض اباه لعتمت

 قبلا شمل ترو ئود >ارتللو تافضلإ ؤ بنت رتل مث هازوم

 ملوش سبح وال لوعفم .داوفامإدذ فلمصإ ولاء

 ْْف ةرعاذإ نما زصاجو ميلاواضمومتل لاوساعاف ىئرانهزاقلا

 اك ه6 دال قنبر زل اغار هالك



 رولا : اوصل تافصو ةينون عملا ترام كلا اذص نعى ذااومم

 كش ع هرنم لانج ناضنالا ا 5

 زاد سبا وقلق لا وجد نسا" 3
 صارم ننح عجور نسحب عمج 3

 راعني نوذ التبر يخواول ناتوبخةرنم“ هز

 هدو ةىيتنلإو| ل عتلا» لاو كيزنل ص دنس امو هزم ا '

 عيقضودنيملارب خرط. ىلا فص ءيلا اضم دلو ءادشبم
 لكد يجو هرذم مىيلعمدلالصْنإ لال صآحو ميلا اضم
 هنسجدوج المن اكن محو كر بصوم دعبل
 اال لع اييالم ويغزسح خب ة مضت بقي

 حابزعبجرا مث مبخيييسقنمو ةسحاةرمانلاث

 ىلا

 7 بر هس رار 5



0 
 2-ت رمعوار مق

 5 داام ع لابط لاف * :ماقسالا ظ يس ل

 0 ويف كعلم
 ص 56 لوا ضاوما وكل ناقناو ةككأ ضامإوف 37
 0 : ذابت عاف كرام ١و لووشم ءاهيلا

 عمت سوم

 ردع هايقو اصرم زيئوا تشل ءافزءلاحاخ ده هتشش دل جانو ادورزمل] هم

 0 و حد قلتم بف امةلص ناوملاو هلغفط ءواجماركتح :

 ظ ١ و طموتلا سس عداها كأم صاحي

 ىو ذيانتلاو.ةريافثلاو لولخلو داحتالامىر اصندا هع
 دلل ىحاو مالو عقولصلا هيلع سيع قرداوتلا . دتلشام لكرلع وتلا كحاو مالم ولم 8



 وتد : ملا ملككتو هيف حدس كنوكلاح ةلماكأذ اصوالم ج1 ل
7 

 ننزل يلم هلا مقبل نصنع دمة واح الوحل

 تشو فرن متي كيفي نو دفسو ها يأ 0
 تقاوم ما 7

 أمةلص لوا بط احضار وم تمس لوصوم ام رب قلتم

 ةءلعمللاوصتت ذا بشاو ئوملازصاحوام ةهص فرشرم ع

 بناوق لذا او قاغلا ل امعرم اجرم ركل ا اصمالإ اصواالازم ةولظعلا 2

 ىمعال لازال ةرطعلل عالم هرّيولعملا 31 6 ٠

 وطلع وعش د لرد هل لوو ضف نإ“
 ليتم لولا مساطيل اضنالابزعالا 3

 . وفض عراضمإ وف برعد اررليف اط بيسه ا هر ودام زمولل, اذن

0 



 ,لعاف قطان هوبي ىلوتمنعؤنناباوجؤ ةرضمل او

 نمدفزشلا نال بش ادؤحلارصَيوَقانبْو لتس
 ىء عطظاولاعلاههدقىلابشاوّيلاّككاوّيل يلا تافصلا

 عَ امد قيزالاوه اعمل اج عدس نجا مدام زم ةئلظعلا

 3 ىف اع اهلبيل رع هلا وصرلك اضف نال ان جونج

 0 نايبلالاكاشررظدو ن اسللادؤط ندا ماسي مالزن

 6 دن يح ونوح ًايظع دانا ورك ث بمن

 رطل زاخو كر طعلاو لاما بانو مس
 وهوة حطو حك ل عجرمزلاو ههظعللاراعتس وكت

 , ضامروف يسار و 9 ىفةداداهسرانإو ملابلاماظحلا

 . دلل دزعقلو تاع حل رمز دف

6 6 

 دلل



 ىخإ قلعتم يحول زج لبا :لولألعاقوما امه وخأ .٠
 سرادرلعاو سام لوعقم يهيم ا اودي لوبي راض زون ئدي ٠

 ىفاوضلا لافضل "فاض يقرسبلاف ذم مول وحا اوعشم
 الو درعالو دخال دل ملوسيلع هنآ لصدناةضذ نا ئيعمللصاح

 همها وريال نان قب جلع علطيالو دحا حاسما اعد
 ظ هحباوحار ولا تارا كريلع هنلاوص دكت يسانول لاكاذلو

 اللون ناكممارحالا/ىئدا دا |ييلابلاد ادظعلا اريلع هدلازص

 0-2 | هزه وحأ مودع هدا ص يم هللا

 هارحالا 3 غرمرلعمدلا صولا تإنازم ءايحتالا ناك دهسا

 ةدقلإ ظعا كرّمْنأ | ككمايالإوظعز مارد نالهردق اساله .

 تيلئت إم رىسابرسوتلاب وما ءابحار عنكم كش

 ةزرمك



 يد بضل فالع ا يمال اودردتك
 و0 ف ” 40يوأو نع .:عرالابوعو ااتسالاناهتمالا وعلو و

 3 يا "الوتر ةدخرمفلو جبت اوبحاص عت كام قلو ظ

 - فا ذا ماهوزطابلا بن احرج رادا حفلا رو كشلا

 ]هناي عجلت ءعافؤشروف نغم ملأ قاعلا وم
 ٠ سكوب يوزر عراب بوش لوهنسر يكل يضوهسو يلع
 ريدلاو ؤلوتم ميلءافلوقعلا عراضملاورر تفووضالؤنيعلا

 هاو ءافاا دولاب قلاعتم اديلع نئتجل ل لوضع امضرحامولاعجاد
 حملا صاحو يدعو طع دانس زول ريوس رعف بنوا

 نانلوقعمتئتنتلتسمل د ئفادعدوهيدعهنلزصوتلا
 لوا انملع هته زر صوانؤ تبغي ةدانزل لرش لو كاودا



 .. سو با يي فاط فيفي سهسأل|

525011100 
 ديا يم انتقيلو ارتفولازع ازاوت خجول

١ 1001 <0 

 : 00 الا يقم فنا 3 5

 .عباطم وف كريو سفم هروباسن اشلاريضريلو هببقعتناوا
 طه ندر وأنس فول نلإلا جاوي لوقا
 "قتلا و فعقو زوار ن اثر عفم بوستر دعبلاويؤلب ٠
 دانومررمرش قدالخا ١ع :يىدارضاحو بلااضمومفش لعاذ

 لفل باسو هاًضغف مباع زر روصب ىلا ذهنلا ُهَّصخ يذلا

 ْ لذا ءافلا مياس واصل اباعونلاوا جابر يخلو يلافاضمانمم

 ٠ ةردونيباعاللوهيلعد للا لصدنم دعبل هية لاؤةرربالف

 2 0 4-5 وبرر رب



 2 يمس 5 ظ

 02 داو جار يؤةتس لما راض كنة بولا نيت ملا

 0 5 يتلا ذاوعلاصاحو بونت ورم لوهطم نبل
 ا ,ءررظن_ لامه نةبقح ادد عت وزال غو طوييلع

 56 9 قاهر ميلا: عنو ؤصاهنالاح دويل زيديعل

 يو دق اهناريقدقو تقلا /مةقيفحشلاردا

 "ليلا وحرهو شي اوأبرل ماله كر تالف منن يَسو مفيد

 "ب رثوص ترهوش نواعةبقحل اب كر ديال ماتم مويلع
 3 ؛ اليو طري

 0 ذي رعتالل وك زمان نلادارب ءاميشل اواوعنكر 6

3 



 كب - هل 010

 ان

 1200700 وشر زول تم كراكسال

 مون فصيل عام عما م دولت موق فص مايني دعاذ موق
 مقار اننا مميلغرربارص تفتش رحال نمل ازصاحو
 ظ ناول رانا يفوض مصر مونلإؤ ثؤر هن نير نواغ

 يلا يلا فاشل دخلا ملاك قفز عدلت لاججرسم 3

 ندبوسرتمو وطب دي
 مرتهوجو متمزبذل ويلا صنناةوبسز ةزلفلماع 7

 ولان داناعاط ضنا تافصوممؤت ناش ال فام 035

 عوج داك مكرم لاول ظ

 ١ لسا فص ماركا عاذاسنلا اسر ضام عمقا ءادشمرك دبا 6: < , 0

 عجررتنس يوم :لوملاوٌلاب قلوتم عا
 لل 2 د
 6 ظ 6

 و0



 رزاق نبال عبجو نجلا ضاحو اد دبج بخت اهلاو ألا
 ضال ميسون كفر تلصق اف مالسلو واصلا بل

 كاك دبر ماب ال وتروي نيلا قرطلا سري لصووفذل
 زر ول نوادي ماكاو ٠
 "و 8 ناريضلاو لوعنسراونا عاف مسويراضمر وف نرضرغإوؤ رب اني

 يا نموا فتم بكاوكرؤن نارا تان رسمنلا ل تاربمضلو بكوكلا
 الزإلا ١ باكرا جده و ندنصا) كير ختلوب رشلابو
 اناث سيور يملا ةلزنم لوسيل ع متن رصونلان نعل الصاحو
 اذا ظماءابكل ورشا اهروناررظن تلا بكوكأ لرنمع

 قول رلع ابنا بكاوكواولا تباغ يدوب رسل ون علط
 رياس عاش مو دايم تمرس تخش ولا موس

٠. 

١ 



 عام ابلاوزغرن ثلاذلا بابل رفات متواصلا اسال
 0 3 وم م م

 رمل قحبات اذ قاع مك هلو مفلح ابؤوهو
 2 2 ©رث < 4

0 5 

 0 ع

 زل ةفصرتموإ ةدثب قاعتسزرمحلاب برخا ةفصإ تتم ون 5
 |رموتلاقلخ مركا ام زيعملارصاحو ب قلعتم لوك كلغ هللا دلاقاخمرككام :ىملاصاحو ب ولعت "نغم

 0 ل

 كرير مأو تفر كماتلا قع نابل ظ

 رع ةروهنلاززتلاو هدو هزل 0 ظ علل اجو كو إ دروإه: كلا رضوا 2 21

 ا يللادا ٠ د



 «كيلازتيفاطللاو ةواظو تاون اد درول اك يبل عنا يصونلا نا

 موا بلا نموت اقوال ارباس هرود تلغيوت انش اهبل عسا غتر اذ

 يو عسا دمهلا و مهرلا سو ناسا

 ضر رس زابجو رووا ترس اكواد ارت 0

 و 7 عوار مكس لو ةرظه لإ فلل اح

1 1011 2 2 

 7 . 2 لاو يافحن اكريخركسشؤرل> 20

 : راسي طخيشحيرطاذ رام 2-5 ءاقلن راسه ردقم

 قد هاقلن ل كوعير لاح دو وهو لوقو هن قلوس يحز قد

 ماكر داهم يئيشلل لعنوكم الور زيا رع

 تكيف اكروملعدسالصوُلا ناك ىلا صاح
6 



 هارت نجدد ره لاك افصةوظعو او فنم نوكأ تمدخ

 يامون دهرا فكر ال هزه: بطاخم اهيا
 2 اةيديتسا عاملا ”دزدل نيبورشبل نب ركب

 قضوا يا >>

 مهيصنيتبملا ومالك اذ اصف نانثلا قمح ول ووطنلا حم 0 3

 و سس ظ 2 ظ

 مميعمدلاوصطعما الكوت فشلا نا انسامظانلا هبشسدم جي
 وردزاايزسحنايفيل بواقلل هيل, فرصلاو اذ اولا 2

 ىونفدو حن ارم تيللإوو رلؤل سحرة غم

 وتعلو, ةقطبلاو اسساو يش شل ظاؤلا هسبشن ساو

 ضفاور عبط 0 نفع /ورعملاو

 هب

 ىفالا



 نركز تؤؤلا هذ ةقلا كلر سار ابطل ريد
 ,يلاؤاشمؤطنر شلاربخ نيدومر نوتكلإ ولون ؤدصو زفص
 ”تاديوؤطسو + ضطعرستبمو امذب فص نم نايبل :فاضالاو

 - كلإص,م_قباوقظنو دومنيرهاط رص ارز ىلا قلذوللا ناك ٠

 0 فاول رظؤطم ازا هر جور دودمدابرو شاب تاهل يعن مايل

 1 اول مولع نلاوص:أ اجر ورم ال6 ةفاطلو سابا :سحرد ١
 :ة

 >> ٠١( ةؤكيزازم قربنا ومناركذتر دهون اخ
 16 ملريلعد لإ صرنا نكست ةوبحرلا جو ثا لس اسر اقدم فا اصا

 م ا : لرب طاللاقف مدر ءاولومت لخو رو

 بسطت المس |يطل يلو هِموِيتنَ وطدظعاض

 نعال هلل و هيلا ميلا واااس نجلا



 سنجاونل العاشر دغتاو هُضِلو تروق شتناو باطردصه وول
 راعاف لفيت راضمإ هن لون ف وزح اهرب خا هماسط
 ءاعافرفاسز عد ريض ببط فص لولو سريطولا عجاو مف نسم
 ىول رن فص ليلو .لو همم مظعا بول الا جاو ريغ زلم
 هنهوطراطوا فوز إوذد بوضسوا هربخوذتنملا الب
 قاتم اظع تعجتذةيزغلا بازتىواسيو لب هيدي ظ سندفال ومال ص او وت ماع طعس تلمو قشتنع قلتم

 سدالاق هب اع ف "سطام أر ةرتكا لل عم

 طوب ال كاز شتا ووطني ذاع "زم عفط( 1 وا
 ييالطوطفزمتيإزر 3 نلوم الاول

. 

 الفم
,/ 



 أ درا ماو رغ لارا مريوم ةذلقفبقم
 اي بط بط 0 8 24 رافعا ميلعالل اصر ماجا

 و ك5 رة بت مو وعر نس به راط اي ةرنع

 نانا لغاق هروم# صال هنعلاو ناخز: سامة

 33 كرد اذلا هال فرحان ميلا فاضوصنعن اراب قاوم بيطو
 يمر 7

 0 هه ا |امز سطا لإ تورو ظنا عرقإنؤا

 "456 دعم خر /وبلساوصتن الوز هررظ| حملا
 1 يا و 1 باجل نادت هنا هيرو
 »> 7 هر 070

 هن ا ةةذا هيمن بو
 »زنط ءادتمداإ ١ ناشالا# كدب زوقوهو ةسيزؤياب لور ظنوا ريؤت نو
 هايج اعذار اهلا هابط



 رؤاارخ امرك و روكا و بولا :ىلؤ سك و هور افلا داب ظ

 ا [ىفنجرفافنا تفوذرنإلكقنناو نزعل ثروماةدشلا

 مودوظو ان ورح رنيم ربخوا هرزومزم لد مون ةنديوععلا

 ضام)وم ازد ا) عاف سلا زم امر عفر سرعت موشبالو عونا
 هتدالو مون وملازصاحاهرذن ناهس لوا و ملا 2222.
 ايلعادن م هوا ذهؤ بولي ويلا لع موني ددلاوص 0

 نورس ناو اونإ ايوه تاوقعلا عااد قالا لوبب 0 0

 ركون ركبنا كاين أ
 اكول رادجمقل شا كيال وقسم بوبس“ | 6

 شاهنلار خانني 255 كلل مسا رضمد

 قاقشسالا عادضمالا .رهلل تاو شرتلل ناقاعلاو ةريعل
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 نزال راو نارك و ناوجالا بج زها ,
 م: قمح اي نا

 خدر ” نراه نيب ةرباوهض ثلا ناو اول داق نبدأ َن 07 5

 ارمساعوفمن او :.ضفانلاعفربتانم نوران

 نم لاح: لاو بخ عر صنم ل ةرموهو يلا نانح ىرتك ظ

 باوصا سوت ع فطغت ان ةلاجو تادربخ نسكت بالا

 لاخبدوصنمرمخر ضال ءيلاواضم ردك نك يلاواضم

 ورد تجربوا عيصتمت فص وهم لتانربخو التم
 ىتراصو يم ارضا ويلاؤاضمر تلم وش :فصرورجضوا

 ناويه يدك اوبأ وميلعهدلوصتدالوةلبل
 ةزضودرا نما فاسو تشن اونالا نوكلاحل داعلا

 ىرزلا كولبرحل و هزه نورتوا قفزة



 هذخاذنالز وقر فم وكل اوظظم احجرزعافجادعب

 هئاتاطقلا زمان د سيبو ل ادالب تفوت سسملا

 سال هما 20 اريح نيل لغ ا ادارحو

 مكس سم

 ءالنالا زل امّسٍ م نيكل وهاس سو وَعَْم 50
 درا

 غ2

 تسلا وان زم اذا ضو
 1 لا

 اهثورصااون اميمالةنسيفلا ةزمسؤلل زووم تناك

 نمار ديلا كلتؤاههل نكس( قطن نْوفكيَ

  اهقلاخو 0270 انوع اوناش يحرو زرع

 مود 0 7 يي ررس 0 1
0 ١ 

 سوا

 - مسلاوفافلاواسلاونزحلا ؤسثالاواهبهلد انياضنو
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 0-0 تاكزلارئلا اصوتييل الار ةفلاريوهل عقو ابعفسانزدوا

 م ] يام مكميلع هداهص ندنلو ةليل ناري !كاسيرسصمو رايق
 "<. شرج رقع نزل لجالوا تر دوى تمزلازظعم يللا

3 
 < تيت رو 7 تع م ولو ل مع © اس ع

 ؟ياقدراو دواره تما غنا ةواسءاسو سره ند كرك

 ضاق نارربل :ودانةدلب راسو هنرحأ داس طحنا ٠

 ىبضفلاو اطيؤلاو دال لطدراولاو جير يفضن نيو صقنإ
 تضاغ بررصمنإ لوققم ءواسو ض امزوم اس ٌءرئطعرا

 لّهامإع فلشوهو ءاس لع او :ءاولعاو ةريحبورفابز وف

 ظشلابو ءلعاؤّسولاملووفم دراوإل ل + !نيزماسز وف ةدو

 دداولالا جادو تتم.لع افرض امور ظرف نيبح درب ئلوتم
 ارعاطمناو اهو ءامرصتن ةواسزها نزح او نيد الصاحو

9 1 



5 
 يم اهصدتدالوة ليلة بلطتإب 2
 !2رايننوألابامراثلال ناو ءامدحيملورنطع يح 5 1

 1 م وعم ع م
 وول لوعماب رداع تضل وزام لصدام اب اررسا وصوم 6“

 ءاملا| اب ناك عم ارصاجو هاما لعؤط مران ارودانلايزطع املا

 لجل رمومد رج وكت يحل د افك لول ةدبولا الل زصح
 دالي راراصمالؤ ادي ندب اهادافكلا زفكلالاوذ

 انزحزومو سلك ةداسؤززج ناكرت) اذا لصحادقدد 5“ 3
 فايجلوح تناك ذة عيبا نكل تم ] دراكلا م قرانمرلع 3

 4 وأم ا مهل هولا 7 00
2 

 و



 ةرهاظلا:ىطاسلاونيوم اسلاردحا هارب رح مالك يما
 يخليملاو نحلا ا عجار هيو بوتس لاذ مرام امزعف قشر

 دلو :لو رطل وحلا نحمل لصور فاد ءفطع ءالا
 0 ير ماقلاروصف تءاضا تيحؤره اطراؤنالا موكبلع هلا ازص
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 ّناايهدحا ئيبع ديراعتاشنملا هذه نوُقيقحلاو ظافلا
 رحلاو تاوصالام بلر عسقالطا وون فنلامزلهناوه لولا
 لوالاز عم اوهو كاوتشنالاب اه لعؤلط هنا اهنا زاح

 علا وكم مويتماوهازهو ثداحولالا يعم ابو عرق

 نقلا نولوقي ةلونتىملانال ايفل "لومملانابوادشيب



 ردوا ينل صلادابتعامالظافئارابتعام ل
 ناب نا فتم مرلالواشنل مام اهز 0

 7 /هيدعادج قافل واو رار دايو اعلا, -

 نوع باول سبة رسووه مرتوهو داع تول.“ 35 4

 : قامو سول رغ ناك مالا بلع عوننزب ماس بم 2
١ 
 م ١
 ناكو ناك لما نأ َّرتو دلو نلعب رومان ارو ٌةنس -2 2

 ” لن عل وداع داشاهازب ةنيدبوهو مراورقلا درج ذاك د

 اهارغم ثبحر ايزي برست لش (رقلا تامالا ناعما رصاحو

 . اها نازتقإلم مزليّنالو نامزلاوعةقباسةيداونوك
 نعانربحوهو نلطابامهالكونامرلا مدقو| تايالاثودح

 ررازيو مداد دلع دوه مرفزؤو توملاب م[مدعا دوب قلخلا دوع

 . او



 7 تاج 100-7 سول تصاد

 كو اقصد وقح بال جاف زتس دواي تا

 0 4 جا تءاجؤزمسللو ةزهيم فصيل نم نفت ملثم وح
 5068 كتف افوانيدل تماذ تاما نإ رقلا تارا نعمل ارصاحو ةزهتولا

 20 ولا يئنل مدماو مرة زهجتءاجاذل نيييؤلر ناو
 0 َيقباف تاك ءاربنالا توم اهياضقناو اهم وليدبتلا عوف

 0 تكبد تام نغسل اش لويس
 7 : اقل ةهبش حبل ماحالم ويفسد

 تبا نا نولارصآح مكاكل فاحلاو هل نر كك زاائسكإ
 نيقرياف + ككل ت اود اكددللاٍ اعجو تاك هبل
 كات نيلطب ةنبلطيالو و ذهل فلاخابحاصل بش ناوي



 1و هر ., - : . 3 1 ٠

 طق تيدوح ام .يلع اهميه ارب هوب ظل قل فراخوعاضريؤبركحي
 00 ا 6 صل الا يتلا رب مما ورا 4 : 4

 1 كوك ولاد اسلا لم (هيبلا ىداعال ىدعا بح نم داعالا اءراسلا و أىداهعلاىدعا ترج مد
2 

 .٠١ ةلهلوجمداعتلاودايقنالاوهالتنالا يقيل شلاوةدشا 2
 آ ش كلعناوزوف داع ةوادجل)صفتلار فدا ى ذغاو ورولا مح

2 
3 0 
 تايالا نا غهلارصاعورع الل لاحول داعب َقزوتسارلا عاف 5 6

 ضراور ومجر دقوالا طقدحااهضر اعاهتانا لن طا كم

 سيضاولاتلا قلم وكلا حنين اعل ايوقاو ئيضراوماكا
 هدي ر ب , 1 - ش

 . قلك تاو ارح اضموار غالب لاكرجال ة د يرظاهيل را
 لاول نم ع هس # 2 ا 1 30000 م :

 زمول ديروصلادداهصرام يع دانك غال يح
 . اهتفالبؤابزوف دل مغودتخاوةأماكة حج وهو يكتم
 - ضئاملاةزيإع دوصسررسم ة روت در ليعفهدوعددلعان ج7

500 

 هد
 اوف
 2 ١ ل



5 
 ههنا 2 ار 0 : ا

 "5.6 هتارقلان إلا انعمارصآحو لعفمديءلعاف ف ازاضم
 بح زاد اوضواهميوداةساصفو يتغيب نو نإ تأ جر

 خو ل جول اوم "امل بح رح لوح ءنئاخل اذ اها عم
 2 نادم نسما وروح كوفر و در َق

 لعمرال صن 6 ىطعٌوو وو :ر اوم فص جول هم عج

 ا تانالاّن ان ملارصاحوت فرظلإب قاعس نسجل ةيكرظلا ا
 5 ملعو تادايهزدلا فرجا جوك ةريثكت اوس يل نابل

 6 جولان اككسم هضمي لانا ٌقصلافودافنلا
 د اوجه اوجقوفةن 1. ىيسم ناوساهلو اضن هضعب يوب

 3 !ناونصخ الو دعالف ذ ةملاو سهل نارا وؤلو ثلا لوك

 بلطتولسلا ماسر ماضل اسياد راك لالع ماسالا



 لعوو مودال م بفوملا ميتلباةتالؤعب قاهر ش
 ةين فلانا نما لصاحو لاخلا نيضغس ماسلاو عيزعمب
 زير ةسكباررلاطوفيالوو_جلاا هن اوبوصخالوزقنال تايا ٠

 دج
 «الق

 ا
2 5 31 

3 0 

 اليل ءلافرهو هايتس راغب اال اعدك
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 رص

 0 رع ع

 يح جياع 0 .- مادارا نايبووهيد شاحلا

 نشلسرقل مرمر يمس
 مكب خجلا اقلك مدل 3 البو يفشماو
 تنل فلا شلاردإ اذككئتافادمدخ هيدا

 الثثا ترد كرما
 وب ىلوتم نيكي مراضمر وه فّساو لوكيل ضامر وم ةمرخ

 لدول حم فص :لهماو وعش دون ذ ير ملا مجادريوضلا
 ويست ص تم فرت راسو سدض عاف
 رز بنما عالم ها مابلاطونوكلا لاح نسحلا هانشثلاد

 كك تاهرخو عاضورانلا ممول 9 اهتضالا نور

 111101157 بص



 522210 2 هور ةةوزلرطل و دهوم 7
 مازلالنعب هاودهم سم لفعب ديالا هان 7 2

 . ليمتد ةضخلاوقبلاوريلل جيل نها ا عدس يىدهلا» "ذي
 ورشلال جير هضاو ركلة نت طابزغ دلقوز بفم 01ج"
 ,لوذعتلرصوماسو والاد لق ل وعم همنلا ءادوئيجومدم ا مدذلل 5

 باتوا نارغبترم لولا عضم منو نجيؤاتلا
 : زييشدن اكتم بلطا نجل ارضا حوىده َرفصوتلا نم

 يسب ذيلزوج ناو لك لعمتب الص مسيح عسسل
 مانام 0 ةهرؤلا وشل اوم تلصح
 قالها بعام جابحاصموؤ تامر ذل انوا ميلعوفخغنؤلا
 تارغذ ناب ديلرجل جذل عيدها ناك

 ا

0 7: 



 0-0 ا
0-7 11 

 ا دلِزاَضلا 1 > امو يي ا

 .. صا يتلا تلصحو يعني[ تاز وفعلا

 4 و عاب ناو ير رص ار بما طابصلا :لالص عطا عملا

 ا ارا بابزال رول )اختشاورعشلا] اعتسا ّجلاحو اومهلا

 0 3 ىماعلالع عقول حزم ”ايش تاصحاموإ لاحلاو .

 اسس الور يطي مقواهرسقلاوةماشا»

 7 " ءاضإب جويل نبل ا[ ارا

 1 .ٍُض رفا مرتان خوة ودان ناجل

 وأ 8 اهتاىواهرخا امها ءاريجتاوحسريفو سفن ةراسخللا

 2 ىف لس اعلا ضن ةداسضرإلا ار ظن درا هصا ايزل اصآسو

 9 اراوم ودي :تئافلا اميرلا اهرايتخإار ةدسامك ا ههتالحاعم

0 93 
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0 4 0 2 
5 1 

 مضت نه فاما كالت 0 4
 6 نيام ييومو اشعل درت ' ض 0 اما هربت ع 0 9

 و رختألا مد اوقاظالاىادملاب هاجالا لس ووو 10

 ةنم نإ لروفمااجا ةانددل اهو يع رصوولا وباع 5 58 :

 دائما يتلا وابل لوحام نير عاف نبذل لجأ ةمنص 0
 نزوح عب اونا هيلا وبر شلإ كج ددووتمل نمل نود اك

 نيوليزشلاوهوىول+ نيب عيوتضباقشوهوزيوا 2
 كامو فرصلومو نمل إننا ميسو ند ارطاوهو نيبلاب 5

 لاسفل هلي يدل ةرضهل عن زهد لصاحو ل شل ايذ

 امد - ا اعوتلمأكلا



 7و درر يم ضم دعو
 ل ”ةانهنل وم نيىضوملاو ةدئازء الا لوعظم (ين ذراجكلا مراَصم

 لا نيلارصآ وءابلا ندير سديعب نلت
 هما :افنوجراقلذ مروا ورشا بيلا تنام ظ

 .وماضقنو (ضقنم | كيع هتلاوصونلاب ناجلإرم

 ل هرب قالو : ْن ايعالاضقنيإل ةيصوحلاو حئران -

 5 اناس ناكناد ١ دنع تعافشءاجبو

 5 لا مزاين "يي يعدي دس

 2 ]د دصبو ب حو تق واود خي مشب ةثذ اص هنمزيلعتلل

 ْ يا حل صاجوولاذنلا) وع فهار ضو لوالا لوعة قاب ليلا

 1 ةماونشلادهول نال( طقس وسيع هت إًرصونل بيق برسل



  تاقشلالهو ىودواء يوم نركب مكسب ميومم الص يار

 ظ نواس زكام قفل ؤ ورود شوي.
 0 أ هم

 نيو اكواددصم الا ذاب قال اوكاضت دب 2

 ىو ااوالا يشل كمال وابا حدا وجر از هز 2 ب
 رع 2

 دةمزلاوريعلاز اودع ديرشنلاو نوشل الام لقف وهلا 2 3

 بلا ةمالاموبودوع ور رصوَلا نكيمل نأ نعمل صاح 06 ]

 ضحا ملذات رق ى رك كيبل ناو هنمالضن اوعاش ب

 26و مرام كح درلهلاو عوفوللزحرلا اهيا ٠.٠

 تؤ حو اضموس هاا 2

 لا ظ 2-6-5

 نب ليوا ظ 2 3

 ل

 ' ه " 3 7

 ال ل كح 7 7 يي



 روقلاواإع افلل نبكي دي علاوراوهإا ف رحارلارييسملا
 لك. ١ عيرغافلودعانهتولام اوسو لعفسوبإلا
 تي / نخاارصأجو تاذاضم قفشميسا عةحرغافلار لاجربغ

 7 نو دابر دوسان اظتحاربخب هنمري يتيما 5 < ..«اانعادخو الا نبع شام ميميلع هللاوصونلا هش هاير

 0 هو حرموا قر ذلغو ملتح الا عينم
 وُ اولا تزل قير كيم رتل مريخ ماا
 ايم ممْزلا سفن عءارجوإو رافكتض شابك كتلوج
 ملزم اهوى انللا هوم جزل وعفم را كل

 علم شناو راكم افرعب مهول الا كقطع نيح
 ةيلبوةرش زم مل ختم لافود دكت شل اصول
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 ا 0 م
 ءاهرالا ني ار ناب هموت

 0 سووفلاضصقلا عرسك 5
 3 :ءانإرك تيربو اؤكلا رلاوبوزءاوإل معلا 3 حا آ
 طل قل يلون نلبي 2

 ويت جزتاو هزاز" هنااا 8-- :؛

 ا ا اريروص ل 0 4 ظ

 تلا اكرقتفلاردجل هيمي نحال رحادي

 1 ل الياواظ روم وم يلاولالارلاو حفر ازال ور اهرالا ج 3و 0

 ا مقا ىلع هالو ويل شازص أ 3 ظ
 ْ ٠ ليي هنا أع مويدانب طول بدت اةرعز ول ةلوئبلاعلا ظ اره“ مو ١ رم 0 2

 رش الصف !

 رض



 ةليرؤر عزل. ةهتشملا نال تساي عزب دامو
 وشل دحا نينا بولس ناوهدوطمنلاب هنو ملا
 دامس اذ ةرعككن انوع هلعم هر ماض تناك لا ةوبسلا
 ةوناوملاجؤ ايلاو تالا دل ءامعلرر إب زمقو مكمل لونغ

 نان ها كوم افلا عفن مرو ةطبسو هدباوهتخاو
 ريهزلاو بول اشلولم دوجا نموهو نافطع كرب شر
 وابا مربثكمرعرد هيلا, زصوراوشنو جام هن
 لووقم ةرهز مكتىلإ قس زاعم درامل ؟تاداعلا قرف اراطملا

 يعمل رصاحو ميلاؤاضمرهذ ل عقارب ضامإ وف تفطقو

 مهانموايندلا ت اذ تس يميع ب ًرصوبلاج دمنم درارل
 تينا لح مءاضوع مه نمرههزاهذخا لا وعف



 قي[ اوهتع افشن ْمَسسلع هدبارصوسلل ادع

 بع نواوجأ وا ودْم كونوا
 , ىدحع تاّندالادرفم ثد احلاولوزنلاو مولا لواحلاو هيلا

 قالا يضف كورلا يقرا
 دو |هيانيم'لوصومر قمر بخ بم رغتساوا رف انام
 يزل هتدتادبع مك اان ئيخملازضآحو را عراضم وف

 رثع اوم هم ايل عد اصحام نيملاناترهئانع

 ا اننا هويداوهاو وزن تاثدادا هوقو , 5
 ) م اذا ل ,كهاخولل] ]وسوي ا ظ

 ظ ملدفشناو ءاحايوت لزنللةوفررهو تهاجم هايل ٌ 30
 0 تيفو عك ياو وأعت نوه مكاو شكل 0



 يعلا لوفي نال ىلهت ىركا كير كرغام ات لووك نع

 هاحوفاضمىدانم فوصْسم هنا لوسر 2كيركألا فر خام

 هيأ ١ قيفيزلوولارصاسو هربخ ادتبم عيكأقيضي مف
 . 6 2 ةلوضيايب ا: كلش اذن إس فلز هنلاإور للا
 مهناناو ني يل رز عفلإب مفشل يسب فصّس مكامن نال
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 كم ناقيقتلاس | جك حربحرا كنعاذشتو دوف
 ادا 000 قوموا ضواسدلا كدو دوجنم

 !ةلاوللذكىرخالل رض اهنهدح اوزهفررجرل ننزل تناك

 يس جع نقلا ةرض
 فان 2 تا

 ا



 ىانازهجلا اون هار رولان تفز وجو ذ ميدقنو هلا عخل

 حلا صحو و خلا وص دالو اويرذلا لهاو مةعفر كاذل

 نم نال كيما مدح او كتعافش دوبعب كردف ويعين .

 نام 0 000
 هب 1/7 غم م مب 6<

 د هيوم 3

ْ 
 أ
6 3 

 ناصع 0 اق 0 ل
 ويسدد 2

 ]ا مولر نايطول لس حلعو ان اهمسش 6 ف 14 1 4م 2.
 ظ ظ آ 5 ا سفرا

 | دسار اشرعؤ ات نانالبق لا موياهررظمو امربشي ئيجوبلق



 ارك ا ل بترا هوسفلاوةليلقلاوةرثكل

 ْ 0 ا مطقنماوا هيج ةيلاءاخإ رسوم وإيجاد

 1 7 ا تو براي يهنلصاحد

 ايداع

 د وماربصهل ناورترالاو كدبعي ىطلإو ا

 م 9 مئاطلاوس 1 نب كديعب فطلا تراي نهئالصاسو مَ :

 5 اذاو كهف تنير هرب يخيف ةلطتو ا زل , .ٌيوضرم هنالوقعلو ةعافشلال ين ةتيمأت لاذ

 ُ ”٠ يحل ان :ولاوهالاو هزيالولا هلام تفل
 رخو مقرا يب

 5 افاب زبي س عز هم مو يديم ولَص



 ظ 215200 ارم درو باعس عج
 ظ أ نذإ و ئاشادل ميلك اومبايصنا دكتتنا ىإ طم اب

 ”ئادلص فص كنم,يلا اضم ةر لصد فلىتم ييسر ضاح

 نذياب قلتس ]همت ةولصوا دمئابب قلوتموذلارع يرخاةفص
 نول بسإع وصلب ضان ادقوزهنهوع فطمشو

 . خيرح ماك سحا او حولا ارب نيوجإ ميما ةاولص ش

 ززنلا »ال نيهو اهاورنو اهماودو عولّضلاركذ تي تيبلاله و وج

 ْ ونوال ضؤاووعوبايغمالا نضال هلو ءاهتشو

 ظ قلع هذي ذاهب تساتثاوداطمالابا هواه

 . جاما ةراضاإ منجد .لالبرضج دافتسم ا
 ظ 3 ظ 0 "ىلع عاد كاصقر كنمةلزانةولصي عسل نداو براي



 ب 2

 0 ا
106 0 5 

 _-- ع نالت بابصنالا يدش الا دا وسل اص

 0 ع وتلا نم مادا يع د كتيولص# ةرخكل نذإ داو ىعملاوا

 177 ا جدو لبذع تحرمنا ديه ْ

 يرسم ند طا

 "دعجز علا ازلاب تاندعو تلضوا ةلمزملاءاحلاو دح 2

 طل ناصغا هويت نابلإوناصغنلاهو تاتو ةركرْخ

 وزيللاووتسااذارصشلا عطر تيهنوتا حرلاابصلاو

 رلوبضن ارتاح ةهيعكلا باب, فلقد لوبقلا هل ايوزاهتلا
 داعتلاماولوقلاواايشلامت :رغ تبدحلا هوبا
 ةمعالاور ىسالاورث نود ”ةرطر الراح ايصلانوكل نق دؤوب دلاب

 لازال عاون إب هنننزت هرضزالاؤ ةيم ثلا ىو ايتو اهنيلمو



 ١ 2 نهالصاحلاٌةففلل بطلاور اعننالاؤ اهركذب:رعشلا كبت
 ظ قلاالا هرسيع عجرسجلاوككو -ضاقملا قسما
 وربال يركورةيدش ورجع قش ازيارب طلاخجب

 سيلان ٍرطاوةرسحل توصلا نرتقي لاو
 ا لتيتةببافإطب نسم" أودلاغاو ىداح ءاووشه ظ

 0ك نان اما ةركأوتل لعلم ةونص تعا

 ! قياس وسلا وشملاؤ بالا كبرت اةموابضلا جرد ايينالا

 «نازيوم اندم اتلكواهل نولاو لل توضلاإبزمالا

 كنزا ةرثككن ذأو براي ئ عملا نامألا يو

 + لفل لدن وبلال دوبعو نامزلءاقيغتم

 اس ماسح الام ناوخا



 هرج وح (همهرنارجا نيرللا مونىلا ناسحاب مهل ئيباّساو
 ىنرعضلاد ولا رسب امراعو لاح زكلع هدو هديعز حت هدو

 .تعاضر رك عم ةدوبلاب :بدورشملا ةديصقلا جشع ةر دل
 ةرطوملا دوال روكا ل ارق هت لغو هتبصم ةدشرو
 دوج نيبلاطنا ءافشن هزيئجسو ةياهيمو تحاك عك هلااشدا ا

 درعلاو نيعرلامحر[هللادنع و ذل ةراَفكدوكيرا
 يدري عبشلا لقفز م دركلؤع فيعشلا *
 نؤعب باتككة مح اريخا دع اقتدللا هاج 1

 : .-- - اصر تاس باهولاك لما ةقل1

 ريق صخخاوا اريك يكب فوضايا
 ىلاو نام يومل بو يلي ملس :
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